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На основу члана 6. став 4. Закона о дијаспори и Србима у региону                           

(„Службени гласник РС”, број 88/09), 

  Министар спољних послова доноси 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК  

О БЛИЖИМ УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЉИВАЊА СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 

 

 

 

  Члан 1. 

   Овим правилником ближе се уређују услови и поступак додељивања средстава 

за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза 

матичне државе  и дијаспоре, као и матичне државе и Срба у региону (у даљем тексту: 

пројекти).  

 

    

                                                          Члан 2. 

Средства за суфинансирање пројеката могу се одобрити организацијама у 

дијаспори и  организацијама Срба у региону, као и организацијама чије је седиште у 

Републици Србији, на основу предложеног пројекта, у циљу реализације следећих 

активности: 

 

1) употребе, учења, чувања, неговања српског језика и ћириличког писма, чувања 

и неговања српског културног, етничког и верског идентитета; 

2) унапређивање економске сарадње матичне државе и дијаспоре и матичне 

државе и Срба у региону. 

 

 

 

                                                          Члан 3. 

            Министар надлежан за дијаспору и Србе у региону доноси одлуку о расписивању 

конкурса за суфинансирање пројеката и дефинише приоритетне активности за 

суфинансирање у оквиру општих критеријума дефинисаних у смерницама, на основу 

који ће се оцењивати предлози пројеката.  

 

 

Члан 4. 

Конкурс за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању 

и јачању веза матичне државе и дијаспоре, као и матичне државе и Срба у региону, 

расписује се у току календарске године.   

Ако средства опредељена за конкурс нису у целости расподељена, министарство 

надлежно за дијаспору и Србе у региону може да распише нови конкурс за расподелу 

преосталих средстава до краја исте календарске године.  
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 Члан 5. 

Конкурс се расписује и објављује се на веб-сајту министарства надлежног за 

дијаспору и Србе у региону, као и на српском језику у дневном јавном гласилу, које 

излази у иностранству. 

Обавештење о конкурсу из става 1. овог члана истиче се за време трајања 

конкурса на  веб-сајту министарства надлежног за дијаспору и Србе у региону.  

 

                                                          

                                                           Члан 6. 

Конкурс садржи: 

   1) намену средстава за пројекте који ће се  конкурсом суфинансирати; 

   2) износ средстава која су опредељена за  конкурс; 

   3) циљеве и пројектне активности које ће се конкурсом суфинансирати; 

   4) субјекте са правом учешћа;  

   5) критеријуме за оцену пројекта на основу којих ће се додељивати средства; 

   6) начин пријављивања на конкурс и прецизне рокове у којима се конкурс   

спроводи; 

   7) информацију о документацији коју прилаже подносилац пројекта; 

   8) смернице за подносиоце пројекта. 

 

Начини пријављивања на конкурс за суфинансирање средстава су: предајом 

пријаве путем поште препорученим путем или предајом пријаве на писарницу 

министарства надлежног за дијаспору и Србе у региону или предајом пријаве путем web 

платформе која ће се налазити на званичном интернет сајту министарства надлежног за 

дијаспору и Србе у региону. 

Министарство надлежно за дијаспору и Србе у региону одређује на који начин се 

врши пријављивање на конкурс, а што се ближе одређује одлуком о расписивању 

конкурса за суфинансирање пројеката. 

 

 

 

 

Члан 7. 

На конкурсу могу учествовати: 

  

1) организације у дијаспори; 

2) организације Срба у региону; 

3) организације чије је седиште у Републици Србији. 

 

 

 

Члан 8. 

На конкурсу не могу да учествују: 

1) директни или индиректни корисници буџетских средстава, 

2) физичка лица и 

3) привредни субјекти. 

На конкурсу не могу да учествују организације које су у претходном периоду 

добиле средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном 
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року и прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији 

пројекта, као и организације за које се утврди да су средства ненаменски трошиле.  

 

 

 

Члан 9. 

Пријава на конкурс за суфинансирање пројеката која се подноси министарству 

надлежном за дијаспору и Србе у региону садржи: 

1) основне податке о подносиоцу пројекта; 

2) садржај, опис и учеснике пројекта; 

3) циљеве пројекта и пројектну активност; 

4) циљне групе и кориснике резултата пројекта; 

5) временски оквир за  реализацију пројекта; 

6) државу и место реализације пројекта; 

7) представљање суфинансијера (на који начин ће се обавестити учесници у пројекту, 

корисници резултата пројекта, медији и шира јавност да се пројекат реализује уз 

помоћ министарства надлежног за дијаспору и Србе у региону) и предрачун 

трошкова потребних за реализацију пројекта на основу обрасца предлога буџета 

пројекта, а који чини саставни део конкурса; 

8) потврду о оправданости утрошених средстава организација која су у претходном 

периоду добиле средства намењена пројектном суфинансирању. 

 

Уз пријаву на конкурс за суфинансирање пројеката организација подноси доказ 

да је регистрована у складу са правилима о регистрацији непрофитних организација 

државе у којој је седиште те организације.  

Доказ из става 2. овог члана за организације из дијаспоре и региона мора бити 

преведен на српски језик и на ћириличком писму код надлежног органа стране државе. 

Организације које су уписане у евиденцију организација дијаспоре и Срба у 

региону код министарства  надлежног за дијаспору и Србе у региону, достављају само 

фотокопију решења о упису у евиденцију. 

Приложена документација остаје трајно у архиви министарства надлежног за 

дијаспору и Србе у региону и не враћа се подносиоцима. 

Образац пријаве може се преузети на интернет страници званичног сајта 

министарства надлежног за дијаспору и Србе у региону.  

 

  

Члан 10. 

Пријаву са потребном документацијом подноси законски заступник (на основу 

акта о упису у одговарајући регистар или на основу статута или оснивачког акта са 

наведеним пуним именом и презименом и функцијом, или друго лице по његовом 

овлашћењу).   

Уколико након поднете пријаве дође до промене заступника организације, 

заступник је дужан да о томе без одлагања, обавести министарство надлежно за 

дијаспору и Србе у региону и  да достави одговарајући доказ. 

 

 

Члан 11. 

Под пројектом, у смислу овог правилника, подразумева се заокружена 

програмска целина или део целине, којом се доприноси остваривању циљева конкурса.  
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Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом на једном 

конкурсу.  

Учесник конкурса не може поднети пријаву за пројекат чија је реализација 

започела или је у току.  

 

Члан 12. 

Коначну одлуку о расподели средстава доноси министар надлежан за дијаспору 

и Србе у региону, на основу  предлога  комисије о расподели средстава. 

Предлог комисије  о расподели средстава из става 1. овог члана, потписује сваки  

члан  комисије. 

Одлука из става 1. овог члана,  доноси се најкасније у року од 60  радних дана од 

дана закључења  конкурса и објављује се на веб страници.  

             

 

Члан 13. 

На основу одлуке о расподели средстава са корисницима средстава закључује  се 

уговор о суфинансирању пројекта, који је основ за праћење суфинансираног пројекта. 

           Уговор о суфинансирању пројекта из става 1. овог члана садржи:  

1) спецификацију активности за реализацију пројекта; 

2) износ  одобрених средстава за одобрене трошкове пројекта;  

 3)  динамику реализације пројекта; 

 4)   рок за достављање извештаја о реализацији пројекта;  

       5)   обавезу обавештавања јавности који је министарство надлежно за дијаспору и  

             Србе у региону суфинансирало пројекат;  

       6)   обавезу повраћаја средстава уколико сва средства нису искоришћена, односно  

             ако пројекат није реализован. 

 

 

Члан  14. 

Учесници конкурса који су добили средства, извештај о реализацији пројекта 

достављају министарству надлежном за дијаспору и Србе у региону, у форми наративног 

и финансијског извештаја, у року од 30 дана од дана реализације пројекта. 

Извештај мора бити потписан од стране законског заступника односно 

овлашћеног лица.  

Финансијски извештај мора да садржи копије књиговодствене документације. 

 

 

Члан 15. 

Кориснику средстава, који у складу са уговором о суфинансирању пројеката не 

достави извештај о реализацији пројекта у прописаној форми и  у року наведеном у 

члану 14. овог правилника, министарство надлежно за дијаспору и Србе у региону 

упућује писмену опомену да то учини у одређеном року. 

Уколико корисник не поднесе извештај у датом року од 30 дана од дана 

реализације пројекта или извештај није у складу са уговором о суфинансирању 

пројеката, министарство надлежно за дијаспору и Србе у региону упутиће захтев за 

повраћај примљених средстава за реализацију пројекта. Повраћај средстава из става 1. 

овог члана врши се у року који је предвиђен уговором о суфинансирању пројекта. 

 

 

 



5 

 

 

 

Члан 16. 

 Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о  ближим 

условима и поступку додељивања средстава за суфинансирање пројеката („Службени 

гласник РС”, број 6/10 и 69/10). 

 

 

Члан 17. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

 

         Број 174-6/30-2021/01  

           У Београду, 7. јула 2021. године 

   

            Министар,  

 

 

                                                                                                           Никола Селаковић, с.р.  
 




